En dag på hunddagis:
06.30 - 08.30 Inlämning
9.00 - 11.30 Promenad/aktivering/lek
11.30 - 13.30 Lunch och vila
13.30 – 15.45 Promenad/aktivering/lek
15.45 – Dagen börjar ta slut och dags att åka hem
Inskolningen tar en vecka. Hunden ska vara minst 6
månader.
Kontrakt med gällande regler skrivs när man skolar in.
Priser/mån:
Heltid: 1 hund 1500 kr, 2 hundar 1800 kr, 3 hundar 2100 kr
Halvtid: 1 hund 750 kr, 2 hundar 1000 kr, 3 hundar 1250 kr
Öppettider:
Måndag - Fredag mellan kl. 06.30-16.30
Dag före röd dag stänger hunddagiset kl. 15.00.
Alla helgaftnar och röda dagar är det stängt.
Kontakt:

Besöksadress:
Saltängsvägen 1
69530 Laxå

Mobil: 0730-324021

Mail: hunddagis@laxa.se

Laxå
Hunddagis

Välkommen till Laxås hunddagis!

Om hunddagiset

Hos oss får din hund en stimulerande dag när du är på
jobbet! Vi har vår verksamhet på Saltängsvägen 1; en stor
trivsam lokal med plats för 12 st. hundar.

Vårt hunddagis finansieras av Samordningsförbundet
Sydnärke och bedrivs som daglig verksamhet och
arbetsmarknadsåtgärd i kommunens regi. Vi samarbetar
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och våra
grannkommuner!

Hunddagiset är ett mindre dagis i hemtrevlig miljö. Vi har
4 st. rum med 3 boxar i varje rum. Varje hund har en egen
box. Alla hundar är olika och vi ser till deras individuella
behov och ger varje hund vad den behöver.
På dagarna är det promenader, lek under kontrollerande
former, aktivering men även mys med oss som jobbar här.
Vi har tillgång till en väl lämpad natur i omgivningen som
passar utmärkt till promenader. Hundarna får en längre
promenad på förmiddagen och en på eftermiddagen. Hos
oss ska hundarna få en meningsfull dag med motion och
lek/aktivering.
Viktigaste är att hundarna känner sig trygga och glada hos
oss!

Vi som jobbar med hundarna har kompetens om hundens
beteende, vård och skötsel. Det finns en föreståndare med
goda kunskaper om hundars fysiska samt psykiska hälsa,
allt enligt länsstyrelsens krav. Vi arbetar även efter lagar
om skyldigheter hur man uppträder med hundar i samhället.
Vårt dagis kommer att tjäna flera syften bl. a. ger vi
service åt hundägarna, där vi skapar en trygg och
stimulerande miljö för deras hundar. Vi skapar även fler
praktikplatser/arbeten samt att fler människor inom
kommunens verksamheter får en meningsfull och
ansvarsfull sysselsättning.

